แบบ รทล. ๐๒
แบบฟอร์มเสนอขอเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น ๒” เชิดชูเกียรติยศ “รักษ์ทะเล ชั้น ๑”
สาหรับผู้ทาคุณประโยชน์ สบทช.3
ลา
ดับ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ-สกุล

นายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ
นายโกสินธุ์ เลิศธนสมบัติ
นางสาวจิราภรณ์ ไทยเพิ่มพูล
นายณรงค์ สรสิทธิสาร
นางสาวสอางค์ แซ่เอี๊ยบ
นางอุบล พุทธิพงค์ไพบูลย์
นางสําเริง สรสิทธิสาร
นางสาวกฤษณา แซ่เอี๊ยบ
นางสาววันเพ็ญ ชัยสาคร
นางเกษร แซ่ลิ้ม
นางสาวพรทิพย์ ไทยเพิ่มพูล
นายเมธี แซ่เอี๊ยบ
นายแดง จ้อยเอม
นางสาวเพชรรุ่ง แพประเทือง
นางบุษบา แซ่เอี๊ยบ

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)

















ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๑๖ นางสาวดวงแข แซ่เอี๊ยบ
๑๗ นางสํารวย ชัยสาคร
๑๘ นายกมลชัย พวงทองดี

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

-๒-

ลา
ดับ

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

ชื่อ-สกุล

นางสาวอารีย์ คงกลัด
นางสาวพรณดา ปุริษานนท์
นายประสาร เอี่ยมวิจารณ์
นางศิริกัญญา ยิ้มละมัย
นางผ่องศรี เดชจิต
นางภัทรกันย์ ปัจฉา
นางสาววันดี นาคทับทิม
นายแวน วรรณกี้
นางสาวณิชาพร ทองอินทร์จันทร์
นายวัน วรรณกี้
นางสาวพัชรี บุญชู
นายอภิชุม สีกุหลาบ
นางสุดารัตน์ คงกลัด
นางกัญจนาภา พวงทองดี

คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)
















ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
ลา
ดับ

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

นายสามารถ วัดท้วม
นายเอกพล ภารุณ
นางสาวกสิญาณีย์ พวงทองดี
นายวรเชษฐ์ วัดท้วม
นางสาวกวินธิดา วัดท้วม
นางสาวจิรัตน์ชยา วัดท้วม
ชื่อ-สกุล

นายศิลากร พวงทองดี
นางสาวประทุมพร บุญรอด
นายเกรียงไกร วงศ์อุษณีย์อมร
นายบุญเตือน พึ่งพร
นายวิชาญ เหล็กดี
นายกฤษณะ แตงภู่
นายสุชาติ แก่นแดง
นางสาวชลาลัย เซี๊ยกสาด
นายสําโรง ขนุนทอง
นายสมบัติ ขนุนทอง
นายปัญญา ขนุนทอง

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
-๓-

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร







คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)













ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
ลา
ดับ

๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

นายวันชัย เครือวัลย์
นายนิมิตร แซ่ลิ้ม
นายสุทัศน์ แก่นแดง
นายณัฐพล ขนุนทอง
นายธวัช ทองย้อย
นางสาวสายสุนีย์ แซ่ลิ้ม
นายวรวิช ลี้แปด
นายบรรเจิด อังกุลานนท์
นายอําพัน มิตรทอง
ชื่อ-สกุล

นายบุญเลิศ อื้อศรีชัย
นายหาญณรงค์ รอดสัมฤทธิ์
นายยอดชาย ขยัน
นายสายัณห์ แตงภู่
นางกาญจนา เลิศภานุวัฒน์
นายธีระศักดิ์ แพรกสมุทร
นางสาวสมพร สายบริสุทธิ์
นายแดนไทย อินกลับ

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
-๔-

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร










คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)










ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
ลา
ดับ

๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓

นางกฐิน สําราญ
นายวิทยา เหล็กดี
นางสาวภาศินารถ แช่มสาคร
นายอุทิศ ตาลเจริญพร
นายบุญโชติ เหล็กดี
นางบุญจันทร์ ขยัน
นางสาวพาขวัญ ม่วงเชย
นางอุบล อ้อมงาม
นายรุ่งเรือง ลิ้มเรืองอําพล
นายเชาวลิตร บัวสกุล
นายวันชัย เลิศภานุวัฒน์
นาย บรรจง อังกุลานนท์
ชื่อ-สกุล

นายสําเนา แสงนิล
นายคมกริช อังกุลานนท์
นายนิมิต ลี้แปด
นายไชยยุทธ เหล็กดี
นายศรัทธา แก่นแดง

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
-๕-

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร













คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)







ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
ลา
ดับ

นายชัยยะ เหล็กดี
นายบรรจบ อังกุลานนท์
นายอุทิศ ลี้แปด
นายสมพร อื้อศรีชัย
นายกมล พึ่งพร
นายประดิษฐ์ เหล็กดี
นายวิชัย แก่นแดง
นายกัมพล อังกุลานนท์
นายสัญญา ขยัน
นายพันธ์ศักดิ์ คําถนอม
นายสิทธิชัย ทวีศิริเวทย์
นายวรพล ดวงล้อมจันทร์
นายธนดล บุญยิ่งยง
นายสุผล อ้นทอง
นางสมทรง หอมทอง
ชื่อ-สกุล

๙๙ นางสมศรี แก่นแดง
๑๐๐ นายวรชาติ จันทร์ทอง

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
-๖-

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
















คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)




ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔

นางสาวทิพวรรณ วัดท้วม
นายชัยยันต์ อ้นทอง
นางสาวสุชาวดี ดวงล้อมจันทร์
นายชาตรี แซ่เอียะ
นายนพคุณ คําปลื้ม
นางเบญจา บัวทอง
นายสัญญา เหล็กบํารุง
นางสาวชัญญานุช คงพลู
นายวีรขน ชลธีพิทักษ์ชัย
นายขจรศักดิ์ วรรณกี้
นายนาม วรรณกี้
นายณรงค์ แก่นแดง
นายนิติพัฒน์ นาคอ่อน
นางสาวปาริยา ประสาทพร
ศิริโชค
๑๑๕ นายอบ ขนุนทอง
๑๑๖ นายธณกฤต พลายรักษา
๑๑๗ นางพยงค์ หอมทอง

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

-๗-

ลา
ดับ

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่

ชื่อ-สกุล
















คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕

ข้อ ๓๕

ข้อ ๓๕

ข้อ ๓๕

ข้อ ๓๖

ข้อ ๓๖

ข้อ ๓๖

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖

๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗

นายนิพล สุคนธ์เจริญ
นายสําเริง ทรัพย์สินไพบูลย์
นางสาวทิพสุคนธ์ รอดพิสา
นายพิทวัส สุขสมบูรณ์
นายณัจภพ วาดวารี
นายธีรพงศ์ โพธิจันทร์
นายภูวดล ขนุนทอง
นายอํานวย หอมทอง
นายสุรินทร์ วันเพ็ญ
นายพิเชต บุญเทียม
นายวินัย ทางสวาย
นายสมบัติ เงินเจริญ
นายพรชัย บุญเทียม
นายดํารง พุ่มน้ําเค็ม
นายสมพร ลิ้มประเสริฐ
นายนาตยา หอมทอง
นางสาวสําราญ เสียงยิ่ง
นางสาวน้ําผึ้ง สุคนธ์เจริญ
นายวิธานะ ประจุสมัย
นายภานพล คําคนรัก

ทางราชการ)
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

ปัจจุบัน)
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
-๘-

(๑)






















(๒)

(๓)

(๔)

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

ลา
ดับ

๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕

ชื่อ-สกุล

นายจักรพงศ์ พุ่มน้ําเค็ม
นางพนอ ทางสวาย
นางสาวพัชนี ยิ่งได้ชม
นายนิคม สุคนธ์เจริญ
นางสาวพรรณี แซ่เล้า
นางทิพเนตร ลือเลิศวิไล
นายไพรัช จันทร์กระแจะ
นายฉัตรชัย สุคนธ์เจริญ
นางสาวไฉไล หริบุตร
นายสุชาติ บุญเรือง
นายประเสริฐ ศรีสุข
นางเขมนันท์ ช่อทองดี
นายวรเชษฐ อุยยาหาญ
นางอร่าม เซ่งสมหวัง
นางนิตย์ บุญชู
นางสาวประนอม เหมยม
นายสามารถ เกตุเรือง
นายบัญชา โพธิบุญ

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)




















ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๑๕๖ นางสาวลัดดา ศรีนวลนัด

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร



-๙ลา
ดับ

ชื่อ-สกุล

๑๕๗ นางสาวเบญจวรรณ เกรียง
พานิช
๑๕๘ นางสาวพรรณี มีชาวนา
๑๕๙ นายปราโมทย์ กรังพานิชย์
๑๖๐ นายปัญญา ช่อทองดี
๑๖๑ นางเพ็ญศรี ปุ่นครื้น
๑๖๒ นางวิมล อุยยาหาญ
๑๖๓ นายบรรเจิด อินทร์นิ่ม
๑๖๔ นายสิรา เหมือนถนอม
๑๖๕ นางทิพยา ปานล้ําเลิศ
๑๖๖ นายนิพนธ์ สังข์ทองงาม
๑๖๗ นายณรงค์ เทศผ่อง
๑๖๘ นายสุดใจ อินทร์นิ่ม
๑๖๙ นางสาวสุรีย์ กริมทุม

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร



อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร














ข้อ ๓๕
(๑)

ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕

นายสุรศักดิ์ อนิกร
นายสาคร เสือสี
นายสันต์ สีแดง
นายมนัส ชมพูนุช
นายไพโรจน์ อินพยม
นายวัลลภ แซ่อึ้ง

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
-๑๐-

ลา
ดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖

นางสาวอัจฉรา ชมพูนุช
นายวีระ เหมือนถนอม
นายประเสริฐ ทาอ่อง
นางมาเรียม กงม้า
นายประหลาด ศรส่ง
นางสาวกังสดาร ชาญฤทธิ์
พ.อ.อ. มานะ ตั๊งสมบูรณ์
นางต้อย อยู่สุข
นายณัฐพล ฮีสวัสดิ์
นางชลอ จันทรปลิน
นางนิตยา เรียบร้อยเจริญ







คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)













ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔

นางวันเพ็ญ ขุนจอม
นางวันเพ็ญ นิอาวรณ์
นางสาวสุพัด แก้วทับทิม
นางอนงค์ ทองคง
นายสงวน คงชม
นายขวัญชัย มาสถิต
นายชิ้น หุลิ้น
นางสาวแดง แสงอุทัย

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร










-๑๑ลา
ดับ

๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑

ชื่อ-สกุล

นางสาวยุพา พุ่มไพบูลย์
นางสาววรากุล เล้าเกร็จ
นางแอ๊ด แก้วทับทิม
นางกัญญาลักษณี ทองเขม่น
นายสิทธินันท์ ธรรมสังวาลย์
นางสาววรรณทิพย์ ขุนจอม
นางสาวอ้อย ยะอารี

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)









ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
ลา
ดับ

๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘

นางสาวอัมพร หกเหลี่ยม
นางจินดา ธูปหอม
นางบังอร สุวรรณทับ
นางสาวสําอางค์ กงม้า
นางสาวจําปี เตชะไพศาลทวี
นายปกรณ์ ศรทรง
นางสาวอมลรดา ทองเขม่น
นางสาวนุจรี กันบังเกิด
นางทุเรียน ศรส่ง
นางสาวพัชรี ปกสนิท
นางอัญชลี ศรทรง
นายอรุณ รักชาติ
นางรัชนี ประทับจิต
ชื่อ-สกุล

นายนิพัทธ์ คล้ําจิต
นางสมสุข โง้วสกุล
นางกรวรรณ ล้ําเลิศ
นางสาวชนัตถา ถนอมชาติ

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
-๑๒-

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม














คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)






ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
ลา
ดับ

นายสุริยะ อุ่นประเสริฐ
นางนงเยาว์ รักชาติ
นางสาวสมพิศ พยัพพฤกษ์
นายปรีชา น้ําเงิน
นายกิจพัฒน์ คงรักษา
นายตรีทศ วิลัยเลิศ
นางระจิต พ้นภัย
นางสาวญาณิศา รักชาติ
นายอนุสิทธิ์ ชมชื่นจิตต์
นายวิสูตร นวมศิริ
นายจักรกร สิงห์โตทอง
นายสุรพล ประยงค์พันธ์
นางราตรี นวมศิริ
นายสมพร ศิริธรรม
นายประศาสน์ เอี่ยมละออ
นายสมเพชร รัสมี
ชื่อ-สกุล

๒๓๕ นายจิระ นวมศิริ

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
-๑๓-

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสงคราม

















คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)



ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
ลา

นายวสันต์ นวมศิริ
นายอดิศักดิ์ นวมศิริ
นายสิทธิโชค ศิริมากร
นายบุญเอิบ แก่นพรมมา
นางสาวทิพย์วัลย์ บุญคล้าย
นายบุญเลิศ นวมศิริ
นายสุริยา หรือประเสริฐ
นายศักดา เพ็ชรพุ่ม
นายสุบิล หวังเจริญ
นายภานุวัฒน์ คงรักษา
นายชลอ ถนอมชาติ
นายวิเชียร กลัดเจริญ
นางพยุงศ์ กลัดเจริญ
นายวัฒนะ ฟูกลิ่น
นายคงเดช กล่อมสุด
นางบุญชู ถนอมชาติ
นางสาวบุญเติม เขียวขํา
นางชัชริน อิ่มเสมอ
นางสาวสุทิน เอมอักษร
ชื่อ-สกุล

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
ตาแหน่ง

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
-๑๔ภูมิลาเนา




















คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐

หมาย

ดับ

๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒

นายสมคิด อยู่เขียว
นายเกษม อาทยะกุล
นางจําเนียร เทศทอง
นางสาวปุญญิศา ศิริแย้ม
นายประชวน พ้นภัย
นายณัฐวุฒิ คงรักษา
นางสาวประทิน สิทธิปกรณ์
นายสมพล เอี่ยมสุวรรณ
นางสุภาพ คงรักษา
นางจิดาภา สุวรรณเนตร
นายสุขเกษม โง้วสกุล
นางนารีรัตน์ ดุษฎีวนิช
นางอุสาห์ มีศิริ
จ.ต. อุทัย สกุลโต
นางบุญตา คล้ําจิต
นายวโรจน์ สกุลโต
นางลภัสรดา นาคขันทอง
นางสํานวล จิรพัฒนโชติ

(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม

เหตุ
ข้อ ๓๕
(๑)




















ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

ข้อ ๓๖
(๔)

๒๗๓ นางสุทธดา สําเภาทอง
๒๗๔ นางวรากร เกิดทองดี

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
-๑๕-

ลา
ดับ

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม

๒๗๕
๒๗๖
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐

ชื่อ-สกุล

นางอาภรณ์ พุ่มพร
นางจิต สวัสดี
นางวิเชียร น้ําใจดี
นายบรรจง เปรุนาวิน
นางประเทือง ทับมรินทร์
นางสาวสุรีย์ เจริญผล
นางสุทธดา กลิ่นอุดม
นางรุนณี เทพขาม
นายเซียน น้ําเงิน
นางเกษศิริ เกิดน้อย
นางสาวสอาด สังวาลย์ทอง
นางสมใจ เปรมปรีดิ์
นายอรรถสิทธิ์ พุ่มพร
นางสาวไพรินทร์ ศรีเมือง
นางกัญฐณา จงแพ

คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)

















ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
ลา
ดับ

๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗

นางมุกดา แผ่นใหญ่
นางช้องมาศ เดชะบุญ
นายชยพัทธ์ สุวรรณาราม
นางสมจิตร์ พรสวัสดิ์
นางสําลี ปรองดอง
ชื่อ-สกุล

นางสาวบุญนาค ชัยมงคล
นางสะเดา เต็มพร้อม
นายวัลลภ ชาตาคม
นางฉลวย เจือไทย
นางสาวกัลยา กลั่นภักดี
นางนิรมล ชูประดิษฐ
นางระเบียบ บุตรกลับ
นายสมมาตร จีนกําเหนิด
นางสาวยุพิน แจ้งกระจ่าง
นางทองหล่อ โพธิผลิ
นางสุชาดา เกิดพิพัฒน์
นางทองใบ โพธิ์เอี่ยม

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
-๑๖-

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม






คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)














ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
ลา
ดับ

๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔

นายณัฐพสิษฐ์ ชูประดิษฐ
นางสาวนิธินันท์ สุวรรณาราม
นางวันดี วรรณแจ้ง
นายหิรัญ วรรณแจ้ง
นางสาวิตรี สุวรรณาราม
นางละเอียด รอดสุธา
นางสาวนงเยาว์ สุขคล้าย
นางวันดี แจ้งกระจ่าง
ชื่อ-สกุล

นางอุทัย จีนกําเหนิด
นางสาวระเบียง บุตรกลับ
นายธีระ ดอกไม้จีน
นายณรงค์ บุญมา
นายพีร์นิธิ รัตนพงศ์ธระ
นายอุทัย จือเหลียง
นางสาวมะลิ ขุนไกรวงษ์
นายอนันต์ เจือไทย
นายเรือง เที่ยงแท้

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
-๑๗-

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม









คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)











ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
ลา
ดับ

๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑

นายธนพล เจียมไชยศรี
นายธนภัทร ชยุตพงศา
นายชนะ คลองโคน
นายปพน เนียมนาค
นายสมปอง เจือไทย
นายณัฐพงษ์ คลองโคน
นางสาวนันทวรรณ ภู่ระหงษ์
นายสุรพล พงษ์พิทักษ์
นายปภัสร์พงษ์ รัตนพงศ์ธระ
นายชัยวัฒน์ ขาวสม
นายอุทัย เจือไทย
ชื่อ-สกุล

นายจรัญ แก้วทับทิม
นายประเทือง จือเหลียง
นายวันเฉลิม แสงทอง
นายอุเทน เจือไทย
นายศุภสิทธิ์ เจือไทย
นายชัยวัฒน์ เจือไทย

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
-๑๘-

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม












คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)








ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
ลา
ดับ

นางมาริสา แสงอรุณ
นายสมภูมิ สมอแก้ว
นายสุวิทย์ ศุภรสหัสรังสี
นายกําจร พยัพพฤกษ์
นายสมบัติ เทียมดวงแข
นายธงชัย คลองโคน
นางสาวโสภิน จินดาโฉม
นางสาวสายฝน พึ่งสมยา
นายอาทิตย์ พึ่งสมยา
นางสาวกชกร เกิดสินธุ์
นายทองอยู่ จันทร์ทอง
นายธีรวัฒน์ ท้วมสมวัฒน์
นางสาวสุนันทา เกิดสินธุ์
นางสาวนิภา คงประเสริฐ
ชื่อ-สกุล

๓๕๖ นายธนกฤต จินดาโฉม
๓๕๗ นางโสรยา สนเพ็ชร
๓๕๘ นายทวีป เมฆสุวรรณ

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
-๑๙-

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร















คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)





ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
ลา
ดับ

นางสาวพรศิริ โพธิ์สุวรรณ
นางอรณิชชา จินดาโฉม
นายชยุต ลิมปานุวัฒน์
นายสุวัฒน์ อยู่เย็น
นางสาวระพีพรรณ ฉายอรุณ
นางรัชนีวรรณ ยอดดําเนิน
นางสาวพันธ์ทิพย์ แก้วคีรี
นางบรรเจิด รอดมณี
นางปรานอม คงสว่าง
นางอรสา ช้างเจริญ
นายสุดแสน จินดาโฉม
นายสมชาย แย้มขยัน
นายมานพ รอดมณี
นางวรรณา วงษ์หงษ์
นายสมทรง จําปาศรี
นายสุชาติ ฉายอรุณ
นายชูพงศ์ สังข์เอี่ยม
ชื่อ-สกุล

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
-๒๐-

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)


















คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)

ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕

นายสม นุชนวลศรี
นายธงชัย หร่ายมณี
นายสมบัติ ธูปหอม
นายชาติปรีชา เหลืองอ่อน
นายสนั่น จิตร์ภิรมณ์
นายวิเชียร จันทอง
นายจรัญ อ่วมสอาด
นางสาวปราณี ถึกพานิชย์
นายชาตรี จันทอง
นายอภิลักษณ์ พุทธรักษา
นายยุทนทร พึ่งโพธิ์
นายฉลอง ธูปหอม
นายเซลล์ เหรียญทอง
นายสําราญ ธูปหอม
นายสมชาย เหรียญทอง
นายวินัย พุทธมีผล
นายทองมา ชูสง่า
นายเทิดศักดิ์ มั่นคง
นายโมบิณ เดชเจริญ
นางสาวศิวพรทิพย์ ฉิมจินดา

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสาคร
-๒๑-






















ลา
ดับ

๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓

ชื่อ-สกุล

นายชาญชัย พงษ์จารุคุปต์
นายดําเนิน ช้างเจริญ
นางวิไล วรรณชาติ
นายสมพงษ์ ใจดี
นายสุรทิน ขันทอง
นางอัจฉรา พลายเพ็ชร
นางรัญทม สาตร์เสริม
นายมานิตย์ รัตน์รวีวงศ์
นางสาวชุติมา พุ่มพวง
นางเอม น่วมมานพ
นายสมบัติ รักท้วม
นายเกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม
นางสาวจินตนาภรณ์ สุคติ
นายศรีไพร สุดเจริญ
นางสาวสร้อยทอง ไทรเกต
นางยุพดี ฤทธิ์จีน
นางสาววัง ช้างเจริญ
นางกนกพร ดีหลอด

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)




















ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๔๑๔ นายเกรียงไกร ปะสาวะเก
๔๑๕ นายจีรศักดิ์ ศิริมานพ

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

-๒๒-

ลา
ดับ

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐

ชื่อ-สกุล

นางอ้อย งามละม้าย
นางสมพิศ เต็มใจรัก
นายปรีดา หัวใจเพชร
นายรังสรร ผลอิน
นางสาวบุญยืน ฤทธิเดช
นางอรพิน สายทองคํา
นางสาวภคพร สุดสวาท
นางสํารวย ไชยพัฒน์
นายธนชัย จิตอุดมธรรม
นางสาววิไลวรรณ จินดาโฉม
นางปราณี ครบุรี
นางสาวกาญจนา กะการดี
นางสาวกัลยา พงพุฒ
นายน้ําเพชร เย็นท่าข้าม
นางสาวบุษบา แก้วดวงจิตร์

คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)

















ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
ลา
ดับ

๔๓๖
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕

นายณัฐพงศ์ นาคะผดุงรัตน์
นายธงไชย อ๊อกสมยา
นางปานจันทร์ เชียงเกษม
นางอรัญญา ฤกษ์งาม
นายสงกรานต์ ขวาเมือง
ชื่อ-สกุล

นางสุวรรณ ชุ่มแจ่ม
นางณัฐกาจญ์ สุดสวาท
นางสมจิต ล้อมทองคํา
นางสาวอุดมพร พูลสุขโข
นายสมศักดิ์ สายแสง
นางสาวสุกัญญา คล้ายจินดา
นางสาวชนัฐ สินทะเกิด
นายสุรเดช แหวนทองคํา
นางประทุม ชาวสมุทร
นายสุชาติ พุทธิพงค์ไพบูลย์
นางมุกดา ขุนสาคร
นางสาวกัญญาพร โถแก้ว

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
-๒๓-

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร






คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)














ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
ลา
ดับ

๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒

นางอภินันท์ญา แหวนทองคํา
นางสัมฤทธ์ แก้วอาสา
นางเพียงพิศ ฤทธิศาสตร์
นางสมร ทรงจันทร์
นายธีรพงศ์ อ้อมงาม
นายไพโรจน์ เสียงไพเราะ
นางวรนุช สว่างแก้ว
นายยุทธนา รัตนพงศ์ธระ
ชื่อ-สกุล

นางรัตนวดี ชูฝา
นางสมศรี แซ่ลิ้ม
นายสายน้ํา แหวนทองคํา
นายมิตรชัย จีรัง
นางภัทราภรณ์ ทองคง
ว่าที่ ร.ต. บัณฑิต ป้านสวาท
นายชวน เกิดทองดี
นายทัศนัย ลิ้มศิรินุสรณ์
นายภาวิณ หมอยา

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
-๒๔-

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม









คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)











ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓

นายชัยสิทธิ์ นันทธนากิตติ
นายปิยะ ศิริประเสริฐ
นางสาวสมร เทียนทรัพย์
นางสาวเอื้องพร ศรีสวัสดิ์
นางนวลศรี แจกันทอง
นางจันทนา แช่มปรีชา
นายภาคภูมิ ศักดาวัชรานนท์
นางสาวเบญจพร นุตโร
นางพิมรัตน์ ภิญญาพัฒน์สุรกุล
นายรุ่งศักดิ์ ปกสนิท
นางสาวสุภัค คงวิเศษ

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
-๒๕-

ลา
ดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙

นายนรินทร์ บุญช่วย
นางสาวพร ชาวผ้าขาว
นายไพโรจน์ แซ่เอี๊ยะ
นายทวีป รถทอง
นางสาวพจนารถ รักประเทศ
นางสาวบุญเสริม หอมทอง












คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)








ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
ลา
ดับ

นายอุทัย เล็กประเสริฐ
นายเวชยันต์ รักประเทศ
นางสาวอัฏฐเลขา รักประเทศ
นายสุรินทร์ ระหงษ์
นางทัศนีย์ ตั้งพระคุณ
นายบุญชู อุยยาหาญ
นายภควัชร สังข์ทองงาม
นางอมรา จิ๋วเจียม
นางสาวสมจิตร แซ่เล้า
นางสาวบุญยืน ศิริธรรม
นายประทีบ เข็มกําเนิด
นายจรัญ แจ้งกระจ่าง
นางสาวนาตยา พูลทั่วญาติ
นายเอกลักษณ์ นาคขันทอง
ชื่อ-สกุล

๔๙๔ นางสาวสุนีย์ บุญคล้าย
๔๙๕ นายณรงค์ เนียมสวัสดิ์
๔๙๖ นางสาวศรัณย์รัชต์ ชัยสุระ

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
-๒๖-

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร















คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)





ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓

นายวิฑูรย์ ทองก้อน
นายบุญชุบ คล้ําจิต
นายจรัญ นาคขันทอง
นายสมศักดิ์ มีประเสริฐ
นางเรียม นาคขันทอง
นางอุทัย สมุทรนันทพงศ์
นางสาวพวงทอง นาคขันทอง
นายวิสิษฐ ตัณสกุล
นายปณพล คชสาร
นายประทีป ศิริธรรม
นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์
นายชีววัฒน์ ไกรวัตนุสสรณ์
นางสาวสุธาสินี สุภาโชค
นางพิมพ์นภา สินหิรัญธันยกร
นางสาวศรีสุดา ตัณฑปุตตะ
นางสาวกิตติญา ลักษณาทรัพย์
นางสาวไซหนับ หลีเจริญ

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสงคราม
-๒๗-

ลา
ดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)


















คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)

ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)

๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑

นายปัญญา คงมูล
นางสาวณัตญาพร พุ่มไทร
นายอนุสรณ์ สําลี
นายกมล คงมูล
นายสุธิวัตร์ เจือไทย
นายสุรศักดิ์ เจือไทย
นางสาวปรัชญา นิโครธานนท์
นางสาวกฤษณา เลิศภานุวัฒน์
นางมาลัยพร จันทร์โต
นายวทัญญู ยังมาก
นายวศิน สังขโชติ
นางสาวหนึ่งฤทัย คงพูล
นางสาวพรอนงค์ ดียิ่ง
นางสาวจันทร์ทิมา ลักษณา
ทรัพย์
นายภูริวัจน์ รักขาว
นางสาวลดาวัลย์ นนทพันธ์
นายปฐม ชิ้นปิ่นเกลียว
นางสาวปาริชาติ โชติกาญจน
มณี

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
















อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดปทุมธานี






-๒๘-

ลา
ดับ

๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕

ชื่อ-สกุล

นายรัฐวุฒิ พิมพ์เพ็ง
นางสาวสาลิกา ฉ่ํามิ่งขวัญ
นางสาววรรณิการ์ หวานชิต
นางสาวเขมจิรา สุวรัตน์

ตาแหน่ง
(ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางราชการ)

ภูมิลาเนา
(จังหวัดที่อาศัยอยู่
ปัจจุบัน)

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

คุณสมบัติตามระเบียบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๓๕
(๑)

ข้อ ๓๕
(๒)

ข้อ ๓๕
(๓)

ข้อ ๓๕
(๔)

ข้อ ๓๖
(๑)

ข้อ ๓๖
(๒)

ข้อ ๓๖
(๓)

หมาย
เหตุ
ข้อ ๓๖
(๔)






หมายเหตุ : หลักเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับการพิจารณา
ข้อ ๓๕ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาไห้ได้รับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น ๒ (เข็มเงิน)” ตามระเบียบนี้ ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ซึ่งสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
(๒) ผู้ซึ่งได้ออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม หรือเข้าตรวจพื้นที่ หรือร่วมออกปฏิบัติงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในบริเวณพื้นที่หรือสถานที่ ซึ่งเสี่ยงอันตรายฯ มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๓) ผู้ซึ่งสมัครใจที่จะอาสาดําเนินกิจกรรมทางด้านการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยความเสียสละและอุทิศตนฯ เป็นเวลาติดต่อกันหรือหลายครั้งรวมกัน ไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี
(๔) ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้อ ๓๖ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับ เครื่องหมายเชิดชุเกียรติยศ “รักษ์ทะเล ชั้น ๑ (เข็มทอง)” ตามระเบียบนี้ ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ซึ่งสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น ๒ (เข็มเงิน)” มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
(๒) ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝั่งในจังหวัด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ .ศ.
๒๕๕๘
(๓) ผู้ซึ่งได้ออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม หรือเข้าตรวจพื้นที่ หรือร่วมออกปฏิบัติงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในบริเวณพื้นที่หรือสถานที่ ซึ่งเสี่ยงอันตรายฯ มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

(๔) ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

